
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. 

 

1. Γενικά 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής για το 2008 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) 

των πιο πάνω Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Νοµοσχέδιο για την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της Αρχής. 

∆εν έχει σηµειωθεί καµιά εξέλιξη µέσα στο 2008 όσον αφορά στην αλλαγή του 

νοµικού καθεστώτος της Αρχής. Το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας 

των Αυτόνοµων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόµος του 2007» κατατέθηκε στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 14.6.2007 και έκτοτε εκκρεµεί.  

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου η Αρχή διαφωνεί µε διάφορες 

διατάξεις του νοµοσχεδίου οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν της δίνουν την 

απαιτούµενη ευελιξία για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, την ταχύτητα 

στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων και την προσφορά βέλτιστης εµπειρίας 

στον πελάτη.  

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 2008 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 17.7.2007 και στάλθηκε έγκαιρα στο 

Υπουργείο Οικονοµικών στις 26.7.2007. Το Υπουργείο Οικονοµικών υπέβαλε τα 

σχόλια του για τροποποιήσεις στην Αρχή µε καθυστέρηση στις 30.11.2007. Ο 

τροποποιηµένος Προϋπολογισµός υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και 

εγκρίθηκε στις 5.12.2007. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6.12.2007 

και εγκρίθηκε στις 13.12.2007. Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2007. 
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(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους €3,03 εκ. Στις 24.11.2008 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών  Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για 

το 2008 για «∆ιαφηµίσεις και Έξοδα Προώθησης» συνολικού ποσού €3.030.000, ο 

οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 10.12.2008. Η Βουλή των 

Αντιπροσώπων ενέκρινε τον Προϋπολογισµό στις 29.1.2009 µε µείωση του ποσού 

σε €2.400.000 που ήταν οι πραγµατικές δαπάνες µέχρι το τέλος του 2008. 

(γ) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν 

για το 2008 ήταν €113,75 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε €75,83 εκ. Η κατάσταση 

που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, σε 

σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

Έτος  Προϋπολογισµός 
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αδαπάνητα 

ποσά  
Ποσοστό 

απόκλισης 
  €εκ. €εκ. €εκ.  % 

2006 
2007 
2008 

 120,46 
125,58 
113,75 

92,26 
83,55 
75,83 

28,20 
42,03 
37,92 

 23 
34 
33 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 
 

Έργο  Προϋπολογισµός  ∆απάνη  
Ποσοστό 

Απόκλισης 
  €εκ.  €εκ.  % 

Μεταγωγικό ∆ίκτυο 
Κεντρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων 
Τεχνολογία Πληροφορικής 
Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 
Κτίρια και Παγκύπριο Σύστηµα Ασφάλειας Κτηρίων 
Αυτοκίνητα 

 14,05 
10,25 
10,02 

6,72 
10,2 
1,45 

7,15 
- 

3,32 
3,59 
4,81 

0,2 

 49 
- 

66,9 
46,6 
52,8 
86,2 

 

(δ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2008 σηµειώθηκαν υπερβάσεις σε 4 Κονδύλια του 

Τακτικού Προϋπολογισµού, συνολικού ύψους €4.525.000, και σε 2 Κονδύλια του 

Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, ύψους €830.000.  Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπερβάσεις.  Σύµφωνα µε την πρόνοια του περί 

Προϋπολογισµού της Αρχής Νόµου του 2008, έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο η µεταφορά κονδυλίων από άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη 

των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονοµικών έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε 

η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 
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Τακτικός Προϋπολογισµός   € 000 
10/- Αποδοχές Προσωπικού 
20/310 – Ηλεκτρισµός και νερό 
20/365– Προµήθειες σε µεταπωλητές 
20/400- Αµοιβή Νοµικού Συµβούλου και δικηγορικά έξοδα 

 1.486 
2.813 

124 
102 

  4.525 
 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε µεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: 

  € 000 
20/220 Υπηρεσίες από τρίτους/Συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδοµής 
20/300 Συντήρηση κτιρίων και δρόµοι πρόσβασης 
20/250 – Συντήρηση Υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωµάτων 
Κεφάλαιο 50 – Απρόβλεπτες ∆απάνες 

 500 
1.565 

974 
1.486 

  4.525 
 
Προϋπολογισµός Αναπτύξεως   

  
€ 000 

30/149 – ∆ίκτυο Πρόσβασης 
30/159 Τηλεπικοινωνιακά Τερµατικά 

 584 
246 

  830 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε µεταφορά  ποσού €830.000 από 

το Κεφάλαιο 30 – Άρθρο 191 Κτίρια και Παγκύπριο Σύστηµα Ασφάλειας Κτιρίων. 

4.  Οικονοµική κατάσταση. 
(α) Αποτελέσµατα έτους  Το πλεόνασµα για το 2008, πριν από τη φορολογία, 

ήταν €137.883 εκ., σε σύγκριση µε €111.453 εκ. το προηγούµενο έτος. 

 2008  2007 
 € 000  € 000 
Έσοδα από υπηρεσίες 484.329  453.600 
Άλλα έσοδα 22.511  17.027 
 506.840  470.627 
Έξοδα λειτουργίας (372.917)  (359.174) 
Λειτουργικό Πλεόνασµα 133.923  111.453 
Ακύρωση προστίµων 4.035  0 
Επιβολή προστίµων (75)  0 
Πλεόνασµα πριν από τη φορολογία 137.883  111.453 
Φορολογία  (34.919)  (30.208) 
Καθαρό Πλεόνασµα 102.964  81.245 

 

Η Αρχή, σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 67.559, 

ηµεροµηνίας 23.7.2008, που λήφθηκε δυνάµει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 

Νόµου, άρθρο 17Α, κατέβαλε το 2008 µέρισµα από τα αποθεµατικά στην Κυπριακή 
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∆ηµοκρατία ύψους €76,9 εκ. Σύµφωνα µε το Νόµο η Αρχή καταθέτει κατ΄ έτος στο 

πάγιο ταµείο της ∆ηµοκρατίας (α) ποσό που αποτελεί µέρος των πλεονασµάτων που 

είχε πραγµατοποιήσει, µετά τη φορολογία, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος και 

(β) ποσό µέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευµένων πλεονασµάτων, µετά τη 

φορολογία, κατά το τέλος του οικονοµικού έτους που προηγείται του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους. 

Το ποσό του µερίσµατος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών που 

διαµορφώνεται µετά από σχετική διαβούλευση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, 

αφού ληφθούν υπόψη: 

(i) η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το 

εν λόγω ποσό, 

(ii) η διασφάλιση των µελλοντικών επενδύσεων, οι συµβατικές  υποχρεώσεις 

και άλλες δαπάνες της Αρχής και  

(iii) τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του 

ελλείµµατος των ταµείων συντάξεων 

και επιβεβαιωθεί ότι η εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσµενώς τον 

καταναλωτή. 

Τα αποθεµατικά της Αρχής στις 31.12.2008 ήταν €883,2 εκ.  Το σύνολο των 

µερισµάτων προς τη ∆ηµοκρατία από το 2002 ανήλθε σε €360 εκ.  

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

 2008  2007 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  3,68  3,90 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών και Υποχρεώσεων) 13,3% 

 
11,2% 

∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης 
για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς Έσοδα από 
Υπηρεσίες 26,6% 

 

26,6% 
∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης 
για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς Έξοδα Λειτουργίας 34,5% 

 
33,6% 
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5. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2008 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

€392,2 εκ., σε σύγκριση µε €373,9 εκ. το 2007. Τα µετρητά ανέρχονταν σε €323,2 εκ., 

(€271 εκ. το 2007), και στο µεγαλύτερο µέρος τους ήταν κατατεθειµένα σε εµπορικές 

τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης και σε γραµµάτια. Τα 

κυβερνητικά χρεώγραφα ήταν €63,1 εκ. σε σύγκριση µε €96 εκ. το 2007. Χρεώγραφα 

αξίας €19,01 εκ. έληξαν κατά το 2008 και δεν ανανεώθηκαν επειδή, όπως µε 

πληροφόρησε η Αρχή, δεν υπήρξε νέα έκδοση χρεωγράφων.  

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, όλα τα ταµειακά διαθέσιµα, πέραν 

από τις ετήσιες ανάγκες της Αρχής, θα έπρεπε, σύµφωνα µε οδηγία του Υπουργού 

Οικονοµικών που εκδόθηκε, δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991, να επενδύονται σε κυβερνητικά χρεώγραφα και 

όσα διαθέσιµα είχαν συσσωρευθεί µέχρι το 1990 να επενδυθούν και αυτά σταδιακά 

εντός 10 ετών επίσης σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  ∆ηλαδή θα έπρεπε, µε βάση την πιο 

πάνω οδηγία, όλα τα διαθέσιµα της Αρχής να ήταν επενδυµένα προ πολλού (από το 

2002), σε κυβερνητικά χρεώγραφα. Ύστερα από συνεχείς υποδείξεις της Υπηρεσίας µου 

ότι η Αρχή δεν τηρούσε την πιο πάνω οδηγία, ο Πρόεδρος της Αρχής, µε επιστολή του το 

2005 προς τον Υπουργό Οικονοµικών αφού υποστήριξε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 

επενδύονται, τηρώντας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις πρόνοιες της νοµοθεσίας, 

χωρίς όµως να παραβλέπονται τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της αγοράς και αφού 

παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των ταµειακών διαθέσιµων για τα έτη 2000 – 2005 

ζήτησε την έγκριση του Υπουργού για συνέχιση της τήρησης περίπου της ίδιας 

αναλογίας επενδύσεων σε κυβερνητικά χρεώγραφα και σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών ζήτησε την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης επένδυσης, 

η οποία υποβλήθηκε στις 10.8.2005 και επί της οποίας ουδέποτε λήφθηκε απάντηση. 

∆ιαπιστώνεται µία αντίφαση/ασυνέπεια µεταξύ της προαναφερθείσας οδηγίας του 

Υπουργού Οικονοµικών που εκδόθηκε δυνάµει του Νόµου αρ. 100 του 1991, η οποία 

εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί εξακολουθεί να ισχύει, για υποχρέωση επένδυσης όλων 

των πλεονασµάτων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (µεταξύ των οποίων 

συµπεριλαµβάνεται και η Αρχή) σε χρεώγραφα και της σηµαντικής µείωσης εντός του 

2008 του ήδη µειωµένου ποσού των χρεωγράφων που είχε η Αρχή λόγω µη έκδοσης 
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νέων χρεωγράφων, χωρίς να έχει ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση/οδηγία του 

Υπουργού για τον τρόπο επένδυσης των διαθεσίµων της Αρχής. 

6. Προσωπικό  

(α) Μόνιµο προσωπικό. 

 2008  2007 
Αριθµός 2393  2410 

∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές €135,47εκ.  €132,22εκ. 

Μέσος όρος αποδοχών €56.611  €54.865 
 

Σηµειώνεται ότι στο ποσό των €135,47 εκ. δεν περιλαµβάνεται η µισθολογική αύξηση 

κατά 2% για το έτος 2008 όπως προνοείται στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που 

υπογράφτηκε στις 14.4.2009 για τα έτη 2007-2009.  

Άλλα ωφελήµατα µόνιµου προσωπικού. Κατά τα έτη 2008 και 2007 πληρώθηκαν 

τα πιο κάτω ποσά: 

 2008  2007 
 €  € 

Βοηθήµατα και  χορηγίες προς το προσωπικό 926.394  1.037.917  
Εορταστικές εκδηλώσεις 180.287  214.216  
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 1.620.000  1.934.350  
Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο ΘΟΚ 9.650  14.301  
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 555.219  596.652  
Συνεισφορά στο Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 1.306.867  1.157.936  
 4.598.417  4.955.372  
 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των υπαλλήλων 

και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης (3% επί του εκάστοτε 

ετήσιου µισθολογίου µε βάση τους µισθούς της 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου 

έτους). Για τη διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή η 

οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της Αρχής  (ο Πρόεδρος ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη από τις Συντεχνίες) λογοδοτεί στα µέλη του 

Σωµατείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σηµειώνεται ότι το 2007 το Συµβούλιο 

της Αρχής ζήτησε γνωµάτευση από το Νοµικό Σύµβουλο για την ευθύνη της Αρχής 

για πράξεις του Σωµατείου ο οποίος ανέφερε ότι η Αρχή δεν έχει δικαίωµα να ζητά 

ενηµέρωση από τον Πρόεδρο του Σωµατείου για οτιδήποτε. Όµως παρέχεται η 

δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει όρους ενηµέρωσης ή τρόπους 
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χρήσης του χορηγούµενου ποσού και ελέγχου συµµόρφωσης µε τους όρους 

χορηγίας.  Η εισφορά για το 2008 δόθηκε χωρίς να τεθούν οποιοιδήποτε όροι.  

(β) Ωροµίσθιο προσωπικό. 
 2008  2007 
Αριθµός 515  300 
∆απάνες για µισθούς και εργοδοτικές εισφορές €5,07 εκ.  €2,13 εκ. 
Μέσος όρος αποδοχών €9.846  €7.090 
 

Στις 31.12.2008 εργοδοτούνταν 374 ωροµίσθιοι στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης, 79 

καθαρίστριες, 5 κηπουροί, 3 κλητήρες, 44 βοηθοί καταστηµάτων, 6 φακελωτές, και 

4 αναρριχητές.  

(γ) Κίνητρα και αµοιβές. Το σχέδιο εφαρµόζεται σε πιλοτική βάση από το 2005. 

Όπως ανέφερα στην προηγούµενη µου έκθεση παραχωρούνται κίνητρα και αµοιβές σε 

πολύ µεγάλο ποσοστό του προσωπικού (πέραν του 95%) γεγονός το οποίο αφήνει 

ερωτηµατικά κατά πόσο εξυπηρετείται ο σκοπός της εφαρµογής σχεδίου κινήτρων που 

είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η συγκράτηση στελεχών της Αρχής. Στον πιο 

κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία για το 2008 και 2007. 

 2008 2007  Άτοµα 
 € €   
Υπηρεσίες Πελατών 854.400  653.500  827 
Ανώτατα Στελέχη 102.520  195.000  32 
∆ιαχείριση Υπηρεσιών Τηλεφ. Καταλόγων 92.200  119.600  24 
Πωλητές Τηλεπ. εξοπλισµού 74.700  59.800  45 
Υπόλοιπο προσωπικό 514.160  982.400  1.683 

 1.637.980  2.040.300   
 

Σηµειώνεται ότι στον Προϋπολογισµό για το 2008 περιλήφθηκε ποσό €2.563.000, 

αλλά τελικά το Υπουργείο Οικονοµικών αποδέσµευσε µόνο €1.637.980 (µειώνοντας 

τα ζητηθέντα ποσά για τα ανώτατα στελέχη) λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

Τα κίνητρα που αφορούν στο προσωπικό των Υπηρεσιών Πελατών, της ∆ιαχείρισης 

Τηλεφωνικών Καταλόγων και Τηλεπικοινωνιακού Τερµατισµού Εξοπλισµού βασίζονται 

σε συγκεκριµένους µετρήσιµους ατοµικούς/οµαδικούς δείκτες, ενώ για τα Ανώτατα 

Στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό κατανέµονται µε βάσει τα εταιρικά και ατοµικά 

αποτελέσµατα. ∆ιαπιστώθηκε ότι για το 2008 δεν έγινε καθορισµός των 

στοχοθετήσεων και ατοµικών ικανοτήτων, ενώ η Αρχή ζήτησε αποδέσµευση του 
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ποσού του οποίου η βαρύτητα για τους ατοµικούς στόχους για το 2008 ήταν για τα 

Ανώτατα Στελέχη 40% και για το υπόλοιπο προσωπικό 60%. 

(δ) Υπερωριακή Απασχόληση.  Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση σύµφωνα 

µε τους λογαριασµούς ανήλθε σε €4,39 εκ. το 2008 σε σύγκριση µε €4,15 εκ. το 2007, 

δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά 5,78%. Τα ποσά που πληρώθηκαν για υπερωριακή 

απασχόληση για τα έτη 2008-2007 φαίνονται πιο κάτω: 
 

  2008    2007  
 Ώρες  €εκ.  Ώρες  €εκ. 
Υπερωρίες Κυριακής και        
δηµοσίων αργιών 69.758  1,95  66.761  1,95 
Επίδοµα Βάρδιας   0,75    0,71 
   2,7    2,68 
Υπερωρίες εργασίµων         
ηµερών 79.067  1,69  69.554  1,47 
   4,39    4,15 

 

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνονται οι εισφορές στα διάφορα ταµεία, οι 

οποίες ανέρχονται γύρω στο 13%. 

Τα µεγαλύτερα ποσά ως αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση καταβλήθηκαν 

στην Tεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών – Λευκωσίας €364.420 (ποσοστό 9,13% της 

συνολικής δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος βάρδιας), στο 

Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης – Λευκωσίας €339.344 (ποσοστό 8,50% της 

συνολικής δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος βάρδιας) στο Κέντρο 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων και Υπηρεσιών €322.714 (ποσοστό 8,08% της συνολικής 

δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος βάρδιας).  

Παρατηρήθηκε ότι σε µεµονωµένες περιπτώσεις, υπάλληλοι αποζηµιώθηκαν για 

υπερωριακή εργασία κατά το 2008 µε ποσό πέραν των €30.000. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι αυτές οι περιπτώσεις αναµένεται να 

εκλείψουν µε την εφαρµογή νέων διευθετήσεων εντός του 2009. 

Επίσης αρκετοί λειτουργοί της Αρχής εργάζονται υπερωριακά πάνω σε συστηµατική 

βάση για πάρα πολλές ώρες. Σε ορισµένες περιπτώσεις παραβιάζονται οι πρόνοιες του 

περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόµου του 2002, όσον αφορά στην ελάχιστη 

περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά 24ώρο και 24 ωρών ανά εβδοµάδα, και στο µέγιστο 

χρόνο εργασίας 48 ωρών ανά εβδοµάδα, κατά µέσο όρο. 
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7.  Σχέδιο Συντάξεων. 

Η αναλογιστική µελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2008,  παρουσιάζει 

έλλειµµα €36,8 εκ. το οποίο αποδίδεται στην µειωµένη αξία των επενδύσεων σε 

µετοχές δηµόσιων εταιρειών.  

Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως το έλλειµµα διαγραφεί σε 20 χρόνια, που είναι η 

αναµενόµενη µέση εναποµένουσα εργασιακή ζωή των µελών του Σχεδίου, αντί σε 5 

χρόνια που ήταν η πολιτική που ακολουθείτο τα προηγούµενα χρόνια. Αναφέρεται ότι, 

µέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθµίσεων για διασφάλιση της βιωσιµότητας του Σχεδίου 

και σύµφωνα µε πρόνοια της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ηµεροµηνίας 30.3.2007, 

εξετάζεται η αλλαγή όρων εργοδότησης του νεοεισερχόµενου προσωπικού ώστε αντί να 

εντάσσεται στο υφιστάµενο Σχέδιο Σύνταξης, που είναι σχέδιο καθορισµένων 

ωφεληµάτων, να εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε καθορισµένες εισφορές 

τόσο από τον εργοδότη όσο και από το προσωπικό.  

8. Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Σε 14 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2008 καταβλήθηκε 

αποζηµίωση συνολικού ύψους €1,52εκ, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους 

ωφελήµατα. Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 731 

υπάλληλοι της Αρχής, µε συνολική αποζηµίωση €35,33 εκ. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

21(1)(στ) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών 

Κανονισµών του 1982-1990 υπολογίζεται ως ακολούθως: 

• Μηνιαίος µισθός (Βασικός και Τιµαριθµικό Επίδοµα) x έτη υπηρεσίας µε 

ανώτατο ποσό αποζηµίωσης το ποσό της µισθοδοσίας την οποία θα λάµβανε ο 

ενδιαφερόµενος εάν συνέχιζε την υπηρεσία του µέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. 

∆ηλαδή o Κανονισµός επιτρέπει να δοθεί ως «αποζηµίωση» για πρόωρη 

αφυπηρέτηση το σύνολο των µισθών που θα λάµβανε ο υπάλληλος µέχρι να 

αφυπηρετήσει, προκαταβολικά και αφορολόγητα.  Μια τέτοια «αποζηµίωση» θα 

δικαιολογείτο µόνο εάν ο υπάλληλος που αφυπηρετεί µε αυτούς τους όρους όχι απλώς 

δεν έχει καµµιά θετική συνεισφορά αλλά η παρουσία του ως υπαλλήλου προκαλεί 

οικονοµική ζηµιά στον  Οργανισµό. Επιπρόσθετα η Αρχή, επωµίζεται έµµεσα και τις 

συντάξεις του υπαλλήλου, εφόσον χρηµατοδοτεί πλήρως το Σχέδιο Σύνταξης. 
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Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου πρόκειται για ένα Σχέδιο που 

συνιστά έµµεσα σηµαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων. 

∆εν έχω υπόψη µου οποιοδήποτε άλλο οργανισµό δηµοσίου δικαίου όπου εφαρµόζεται 

τέτοιο σχέδιο χωρίς να προβλέπονται οποιαδήποτε κριτήρια ως προς την ικανότητα των 

αιτητών για πρόωρη αφυπηρέτηση να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους (π.χ. 

υγεία, µόρφωση), τα οποία οι αιτητές πρέπει να πληρούν, και να µην είναι στοχευµένο. 

Επίσης σε άλλους Οργανισµούς όπου εφαρµόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης 

εφαρµόζεται ανώτατο ποσό αποζηµίωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 350/2002 διαφοροποίησε την 
αποζηµίωση για πρόωρη ευδόκιµη αφυπηρέτηση, η οποία καθορίζεται ως το 

µικρότερο ποσό των (i) και (ii) πιο κάτω: 

(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµαριθµικό επίδοµα) επί τα πραγµατικά έτη 

υπηρεσίας.  Ο µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη 

βαθµίδα της κλίµακας των υπαλλήλων. 

(ii) Το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα έπαιρναν µέχρι την 

κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική 

τους κλίµακα, και της σύνταξης που θα εισπράξουν µέχρι τότε. 

Η πρακτική που ακολουθείται από το 2002 είναι η αποζηµίωση να υπολογίζεται 

βάσει της πιο πάνω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (και όχι του 

Κανονισµού), η οποία κρίθηκε και στο ∆ικαστήριο νόµιµη, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

οι υπάλληλοι που αφυπηρέτησαν πρόωρα παίρνουν πέραν του µισθού που θα 

έπαιρναν αν αφυπηρετούσαν κανονικά, και σύνταξη, και δεν καταβάλλουν ούτε 

φόρο εισοδήµατος. Ο πιο πάνω κανονισµός όµως εξακολουθεί να ισχύει και δεν 

αποκλείεται η χρησιµοποίηση του όπως έγινε στην περίπτωση του πρώην 

Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή κατά το 2007. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από €19.530 µέχρι €173.469, µε µέσο 

όρο ανά υπάλληλο €108.714. 

Όπως ανέφερα και στην έκθεσή µου για το 2007, έχοντας υπόψη ότι προωθείται 

θεσµοθέτηση Εναλλακτικού Σχεδίου Αφυπηρέτησης για «Στοχευόµενη» 

Αποχώρηση του Προσωπικού, κατά τη άποψή µου, δεν δικαιολογείται η 

συνέχιση του Σχεδίου Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης τουλάχιστον υπό την παρούσα 

του µορφή, χωρίς κριτήρια.  
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Ο Πρόεδρος της Αρχής επανέλαβε την άποψη που διατύπωσε και στην περσινή 

σχετική αναφορά µου ότι δηλαδή ο θεσµός της πρόωρης (ευδόκιµης) αφυπηρέτησης 

έχει αποδειχθεί διαχρονικά πολύ χρήσιµος για την Αρχή, αφού καθιστά δυνατή την 

έγκαιρη ανανέωση του προσωπικού µε άτοµα ικανά να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των συνεχών τεχνολογικών, εµποροοικονοµικών και άλλων εξελίξεων 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τη συγκράτηση του µέσου 

όρου ηλικίας και η συνέχιση του θεσµού κρίνεται απαραίτητη.  Όσον αφορά στο  υπό 

συζήτηση Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για Στοχευόµενη Αποχώρηση 

Προσωπικού, αυτό απευθύνεται σε άτοµα διαφορετικής ηλικίας – στοχευόµενη 

αποχώρηση ατόµων 44-55 ετών, ενώ η πρόωρη αφυπηρέτηση αφορά σε άτοµα 

κυρίως άνω των 55 ετών – και τα δυο αλληλοσυµπληρώνονται.  

9. Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για «Στοχευόµενη» Αποχώρηση 
του Προσωπικού. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεση µου το Συµβούλιο της Αρχής στην 

συνεδρία αρ. 7/2008 ηµερ. 18.3.2008 υιοθέτησε το προτεινόµενο Εναλλακτικό 

Σχέδιο Αφυπηρέτησης. Στόχος του Σχεδίου είναι η «στοχευόµενη» αποχώρηση 

200 περίπου υπαλλήλων οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «γήρανσης». 

Το προτεινόµενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης βασίζεται στην καταβολή 

στον υπάλληλο, της αποζηµίωσης που θα λάµβανε, µε βάση τους κανονισµούς 

του ισχύοντος σχεδίου ευδόκιµης αφυπηρέτησης, αλλά και µιας επιπρόσθετης 

αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση την ηλικία του υπαλλήλου κατά την 

αφυπηρέτηση και τους υπολειπόµενους µήνες υπηρεσίας που έχει να 

συµπληρώσει µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση του.  

Το Υπουργείο Οικονοµικών δεν ενέκρινε τη σχετική πρόνοια στον προϋπολογισµό 

του 2009, ύψους €25 εκ., µέχρις ότου µελετηθεί το Σχέδιο από το Υπουργείο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει κοινή µελέτη και αξιολόγηση και των 

δύο Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης. 

10. Έργο σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.   

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα 

πλαίσια της στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη σύγκλιση 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αποφάσισε κατά το 2005 όπως προχωρήσει στην 

αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών από τον οίκο Accenture, µε απευθείας 
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διαπραγµάτευση, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές κατ΄ επίκληση σχετικής 

πρόνοιας των ∆ιαδικασιών Προσφορών της Αρχής, η οποία επιτρέπει τη διαδικασία 

αυτή  στις περιπτώσεις επείγουσας αγοράς προϊόντων τεχνολογίας αιχµής. 

Από την κατάσταση προόδου του έργου, φαίνεται ότι όσον αφορά στη Φάση Ι αυτό 

παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση, ενώ στους συµβούλους έχει καταβληθεί ποσό 

£5,07 εκ. (93% του ποσού της συµφωνίας). Λόγω τεχνικών προβληµάτων που 

παρουσιάστηκαν στην ενοποίηση των συστηµάτων των προµηθευτών, και 

προβληµάτων που προέκυψαν κατά τους δοκιµαστικούς ελέγχους και την εκπαίδευση 

του προσωπικού των Υπηρεσιών Πελατών, η Φάση 1 ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση 

τον Αύγουστο 2008, και η υπηρεσία Broadband Telephony δεν έχει προωθηθεί στην 

αγορά στο βαθµό που αναµενόταν.  

Οι εργασίες για την εισαγωγή των υπηρεσιών της Φάσης 2 (Unified Personal 

Information Management, Unified Message Box και Integrated Instant Messaging) 

βρίσκονται σε εξέλιξη και αναµένεται να εισαχθούν εµπορικά το Σεπτέµβριο του 2009. 

Μετά από αξιολόγηση των νέων δεδοµένων που διαµορφώνονται στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23.12.2008 (Συν. 36/2008) ενέκρινε 

αναθεώρηση της στρατηγικής και του οδικού χάρτη των υπηρεσιών σύγκλησης, µε 

σκοπό τη βελτίωση κάποιων προϊόντων µε νέες λειτουργικότητες, την µη υλοποίηση 

αριθµού προϊόντων των οποίων η εµπορική επιτυχία κρίθηκε αµφίβολη, καθώς και την 

επίσπευση υλοποίησης υπηρεσιών που ήταν προγραµµατισµένες για τις Φάσεις 3 και 4.  

Το προϊόν IPCentrex (µεταφέρθηκε από τη Φάση 3 και 4 στη Φάση 2 + 1) βρίσκεται σε 

εξέλιξη και η εµπορική εισαγωγή του εκτιµάται στο τέλος του 2009. 

11. ∆ιαγωνισµός ΑΤ31/2002 - Σύστηµα Ίνας στο ∆ιακλαδωτή.   

Όπως ανέφερα στις προηγούµενες εκθέσεις µου, παρόλο που το πιο πάνω έργο 

παρουσίασε πολλά τεχνικά προβλήµατα και κατά τον εργοστασιακό έλεγχο και τον 

Προκαταρκτικό Έλεγχο Αποδοχής του εξοπλισµού παρατηρήθηκαν πολλές αποκλίσεις 

από τις προδιαγραφές, εντούτοις, το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε όπως 

προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Προκαταρκτικής Αποδοχής µε όρους και ο 

εξοπλισµός που παραλήφθηκε αξίας €631.056, δεν έχει τεθεί σε εµπορική λειτουργία. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το 2007 την ακύρωση του συµβολαίου και 

κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης, ύψους €222.931 και ανέθεσε σε µέλος του 

Συµβουλίου τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, αναφορικά µε τα πιο πάνω ζητήµατα. 
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Στην έκθεση που υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν καταλογίζονται ευθύνες για την 

άδοξη κατάληξη του συµβολαίου και αναφέρεται ότι, υπό τις συνθήκες όπως 

διαµορφώθηκαν, το ΚΣΠ δεν µπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά, διότι ήταν πολύ πιθανό ο 

Οργανισµός να παρέµενε εκτεθειµένος σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης.  Όσον 

αφορά στη διαχείριση του συµβολαίου, η έκθεση αναφέρει ότι οι ρυθµίσεις που προβλέπουν 

οι ∆ιαδικασίες Προσφορών είναι ελλιπείς καθότι δεν υπάρχουν σαφείς πρόνοιες για τις 

αρµοδιότητες και ευθύνες των διαφόρων οργάνων, καθώς και µηχανισµός για την επίλυση 

θεµάτων διαφωνίας µεταξύ του ΚΣΠ, των Οµάδων Εργασίας και της ιεραρχίας του 

Οργανισµού και εισηγείται όπως οι σχετικές µε τη ∆ιαχείριση Συµβολαίων πρόνοιες 

εµπλουτιστούν ώστε να καθορίζουν σαφέστερα τις αρµοδιότητες και ευθύνες των διαφόρων 

Οργάνων/Αξιωµατούχων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι για το θέµα αυτό η Υπηρεσία 

ετοιµάζει σχετική εισήγηση.  

12. ∆ιαγωνισµός ΑΤ42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η πιο πάνω προσφορά αρχικά 

προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98), µε υπολογιζόµενη δαπάνη £9 εκ. Λόγω 

αδυναµιών και προβληµάτων στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και της 

καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η Αρχή αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση 

και επαναπροκήρυξή της. 

Στις 21.7.2003 υπογράφηκε το συµβόλαιο µε τον επιτυχόντα προφοροδότη της νέας 

προσφοράς έναντι του ποσού των €17.036.880 για την προµήθεια του τεχνικού 

εξοπλισµού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του. 

Με βάση το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα η παράδοση του έργου αναµενόταν 

να γίνει τον Αύγουστο του 2006 και η τελική αποδοχή του τον Αύγουστο του 2007. 

Κατά τους εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 2007 

προέκυψαν τεχνικά προβλήµατα.   Η Αρχή προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού 

Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, αφού επιλύθηκαν τα 

σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα.  Κατά το 2007 υπογράφηκε τροποποίηση του 

συµβολαίου ώστε να περιληφθεί εναλλακτική πρόταση του Εργολάβου για συγκεκριµένο 

υποσύστηµα που αδυνατούσε να παραδώσει και ολοκληρώθηκε η προσωρινή 
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εγκατάσταση του εξοπλισµού µαζί µε το αναγκαίο λογισµικό, για το οποίο έγιναν 

δοκιµαστικοί έλεγχοι από τον Εργολάβο.   

Κατά τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν αρκετά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να 

καθυστερήσει ο Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής ο οποίος άρχισε τον 

Οκτώβριο του 2008, ενώ αρχικά αναµενόταν να ολοκληρωθεί περί τα µέσα του 

2008.  Κατά τον Προκαταρκτικό Έλεγχο Αποδοχής παρουσιάστηκαν σηµαντικά 

προβλήµατα µε αποτέλεσµα να ζητηθεί η διακοπή του από τον Εργολάβο µέχρι να 

επιλυθούν τα προβλήµατα.  Μέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν είχε επαναρχίσει ο 

Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η διαδικασία Προκαταρκτικού 

Ελέγχου Αποδοχής του έργου άρχισε στις 27.4.2009 και αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2009. 

Το ∆εκέµβριο 2008 υπογράφηκε τροποποίηση του συµβολαίου, αυξάνοντας το ποσό 

του αρχικού συµβολαίου από €17.036.880 σε €19.490.513, η οποία περιλάµβανε, 

µεταξύ άλλων: νέες λειτουργικές ανάγκες του συστήµατος, αναβάθµιση του 

υποσυστήµατος FDΡ (Flight Data Processor) από λειτουργικό σύστηµα UNIX σε LINUX, 

µετακίνηση του συστήµατος από το κτίριο όπου στεγάστηκε προσωρινά στο νέο κτίριο 

στην Κοκκινοτριµιθιά, µετά την ολοκλήρωση του Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής. 

Μέχρι τις 31.12.2008 καταβλήθηκε στον προµηθευτή το ποσό των €14.395,500, 

βάσει των προνοιών του Συµβολαίου. 

13. ∆ιαγωνισµός ΑΤ56/2003 – Παγκύπριο Σύστηµα Πυρασφάλειας. 

Ο πιο πάνω διαγωνισµός που αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος 

πυρανίχνευσης σε όλα τα κτίρια της Αρχής και την επιπρόσθετη εγκατάσταση των 

συστηµάτων πυρόσβεσης σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισµός ή αρχεία, προκηρύχθηκε 

στις 30.3.2004, µε το σύστηµα των δύο φακέλων, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ύψους 

£5,5 εκ. για την αγορά εξοπλισµού και £100.000 για συντήρηση του εξοπλισµού για 15 

χρόνια. Η ετοιµασία των προδιαγραφών ανατέθηκε σε εξωτερικό σύµβουλο. 

Όπως ανέφερα σε προηγούµενες εκθέσεις µου, λόγω προβληµάτων και 

διαφωνιών που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µεταξύ της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, της Εποπτεύουσας Επιτροπής και του εξωτερικού 

συµβούλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο 2005 να ακυρώσει τον 
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διαγωνισµό και να προχωρήσει στην επιλογή νέου συµβούλου για την ετοιµασία 

προδιαγραφών µε σκοπό την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού.  

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο προσφοροδότης ο οποίος εξασφάλισε την πιο ψηλή 

βαθµολογία, καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 14.9.2005 

ζητώντας ακύρωση της απόφασης.  Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

ηµερ. 3.9.2007 η προσφυγή απορρίφθηκε και καταχωρίστηκε αναθεωρητική έφεση 

µε αρ. 160/2007 κατά της πρωτόδικης απόφασης. 

Ο σύµβουλος καταχώρισε αγωγή στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού εναντίον της 

απόφασης για επιλογή νέου συµβούλου για ισχυριζόµενη παράβαση συµφωνίας και 

για εκτελεσθείσα εργασία, απαιτώντας το ποσό των £174.000.  Η αγωγή εκδικάστηκε 

στις 27.11.2007 και το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού εκ συµφώνου αποφάσισε 

όπως η Αρχή πληρώσει στο σύµβουλο το συνολικό ποσό των €225.225 (αµοιβή και 

έξοδα της αγωγής), το οποίο καταβλήθηκε στις 21.2.2008.  

Το έργο µέχρι σήµερα δεν προχώρησε και η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

2005 που αναφέρεται πιο πάνω για επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού δεν 

υλοποιήθηκε.  Σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία, οι λόγοι της καθυστέρησης είναι 

υπηρεσιακές διαφωνίες σε εξειδικευµένα τεχνικά θέµατα του συστήµατος και 

προβληµατισµός που αφορά την επιλογή διαδικασίας προσφοροδότησης του έργου.  

Η µεγάλη καθυστέρηση στην προώθηση του έργου δηµιουργεί πρόσθετο διοικητικό 

και άλλο κόστος και θα πρέπει να ληφθούν µέτρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να 

υπερπηδηθούν οι δυσκολίες και να προχωρήσει το έργο το οποίο θεωρείται 

στρατηγικής σηµασίας για την Αρχή. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για 

τους οποίους η όλη προσπάθεια κατέληξε σε αποτυχία και να ληφθούν µέτρα για 

αποτροπή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ο νέος διαγωνισµός για υλοποίηση του 

έργου αναµένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιουνίου 2009 και ότι η αγωγή διευθετήθηκε 

εκ συµφώνου και το ποσό που καταβλήθηκε στο σύµβουλο ήταν τα δεδουλευµένα του, 

τα οποία η Αρχή του είχε προτείνει ως διευθέτηση πριν την έγερση της αγωγής. 

14. ∆ιαγωνισµός ΑΤ10/2004 – Αγορά Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής 
Ηλεκτρικού Ρεύµατος.  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αξιολόγησε τη διαδικασία κατακύρωσης του πιο πάνω 

διαγωνισµού και υπέβαλε έκθεση στις 8.12.2008.  Στην έκθεση αναφέρονται διάφορες 
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αδυναµίες και παραλείψεις στην όλη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, µε αποτέλεσµα να αγοραστεί εξοπλισµός µε λειτουργικά προβλήµατα, ο 

οποίος δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αρχής.  Ως αποτέλεσµα 50% του εξοπλισµού 

παραµένει αχρησιµοποίητος στις αποθήκες, µε κίνδυνο αχρήστευσής του.   

Στην έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου γίνονται συγκεκριµένες 

εισηγήσεις για θεραπεία της κατάστασης και για βελτίωση στις διαδικασίες 

προσφορών για αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον. 

15. ∆ιαγωνισµός ΑΤ 71/95 – Ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού 
Κέντρου Λεµεσού.   

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου ανέφερα ότι, λόγω των καθυστερήσεων από 

µέρους του εργολάβου, η Αρχή έχει υποστεί ζηµιές ύψους £222.734.  Ύστερα από 

εισηγήσεις µου, η Αρχή άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών 

αποζηµιώσεων, µε την κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την 

οικειοποίηση ποσών κράτησης του συµβολαίου.  Εξακολουθεί να παραµένει ποσό 

ύψους £75.424, το οποίο θα πρέπει να απαιτηθεί/εισπραχθεί από τον εργολάβο.   

Ακολούθως συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν οι διαφορές των δύο µερών σε 

διαιτησία.  Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν µε τη διαδικασία διαιτησίας, η 

Αρχή προχώρησε στη λήψη δικαστικών µέτρων µε την αγωγή αρ. 12034/2004 στο 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του πιο πάνω ποσού. 

Από την Αρχή καταχωρίστηκε λεπτοµερής έκθεση απαιτήσεων, ενώ ο εργολάβος 

υπόβαλε ανταπαίτηση ύψους £1.775.886.  Τον Οκτώβριο του 2008 ο εργολάβος 

ζήτησε να παραπεµφθούν οι διαφορές σε διαιτησία ή να συζητηθεί εξώδικος 

διακανονισµός.  Η Αρχή απέρριψε το αίτηµα του εργολάβου για παραποµπή της 

διαφοράς σε διαιτησία και µελετά τις παραµέτρους µιας πιθανής συµφωνίας. 

16. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες διασφάλισης στη ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση του Οργανισµού αναφορικά 

µε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης των 

κινδύνων και των διαδικασιών και διακυβέρνησης του Οργανισµού. 

Σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική, οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή θα πρέπει να 

υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όχι στην 

Εκτελεστική ∆ιεύθυνση της Αρχής.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 



 

17 

σχετική εισήγηση έγινε και στην έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου που ετοιµάστηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 

2005.  Στην ίδια Έκθεση έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις για βελτίωση της λειτουργίας της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί. 

- Ετοιµασία Εγγράφου σχετικά µε την πολιτική στα θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου.  Το 

Έγγραφο υποβλήθηκε για έγκριση στη ∆ιεύθυνση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

- Ετοιµασία Καταστατικού Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το Καταστατικό επίσης υποβλήθηκε για έγκριση. 

17. Αξιολόγηση της εφαρµογής Sun Account 

Τον Οκτώβριο 2008 έγινε αξιολόγηση της ασφάλειας και λειτουργικότητας της 

λογιστικής εφαρµογής Sun Account από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ) 

στα πλαίσια της εκτέλεσης ελεγκτικών εργασιών σε συστήµατα πληροφορικής (IT 

Audit).  Ως βασικό κριτήριο για τις βέλτιστες πρακτικές χρησιµοποιήθηκε το Cobit 

Framework του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστηµάτων Πληροφορικής.  

Στην έκθεση που υποβλήθηκε από την ∆ΕΕ αναφέρεται ότι υπάρχει υπερβολική 

συγκέντρωση καθηκόντων στον εκάστοτε διαχειριστή της εφαρµογής, ο οποίος έχει 

δικαίωµα πρόσβασης στη βάση δεδοµένων χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία 

ιχνηλάτισης (audit trail). Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για λήψη διορθωτικών 

µέτρων µε την υιοθέτηση διαχωρισµού καθηκόντων και την ενίσχυση της ιχνηλάτησης.  

Παρόλο ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και επαφές µε την προµηθεύτρια εταιρεία 

για διευθέτηση του θέµατος µέχρι σήµερα δεν έχει επιλυθεί το πρόβληµα. 

18. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.λπ.  Η αποστολή της 

εταιρείας είναι η υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής και η αξιοποίηση των 

ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Προς τον σκοπό αυτό η εταιρεία 

επένδυσε στις εταιρείες που φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα για την παροχή υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας και ολοκληρωµένων λύσεων στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.  

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η Αρχή κατέθεσε στο λογαριασµό της 

εταιρείας ποσό €51 εκ. (£30 εκ.), για επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε 

το 2004, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση του Υπουργού 
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Συγκοινωνιών και Έργων, και έχουν εκδοθεί τίτλοι µετοχών στο όνοµα της Αρχής.  Από το 

ποσό αυτό έχει επενδυθεί µέχρι σήµερα €36.680.711.  Κατά το 2008 επενδύθηκε ποσό 

€14.100.000 στην Cyta Ελλάς Α.Ε. Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται κατατεθειµένο σε 

διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς και το 2008 απέφερε τόκους €1.010.504.    

Τα αποτελέσµατα του έτους, όπως παρουσιάζονται στις µη ελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι: 

 
  2008  2007 
  €  € 
Έσοδα από υπηρεσίες 101.337 182.672 
Έξοδα λειτουργίας (834.043) (521.234)
Ζηµιά από εργασίες (732.706) (338.562)
Είσπραξη µερίσµατος από Iris 213.761 68.419 
Ζηµιά από την συγχώνευση της Actel µε την Enternet Invest (4.756.214) - 
Τόκοι εισπρακτέοι 1.010.504 1.241.916 
Άλλα έσοδα/έξοδα χρηµατοδότησης 11.051 (16.091)
Ζηµιά/Κέρδος πριν από τη φορολογία (4.253.604) 955.682 
Φορολογία (299.814) (149.497)
Ζηµιά/Κέρδος µετά τη φορολογία (4.553.418) 806.185 

 

 

 

 

Θυγατρικές Εταιρείες: 
 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

 Ποσό 
επένδυσης  

2008 
 

Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης 

  
Σκοπός  

 %       
Cytacom 
Solutions Ltd 

100  -  €1.879.462 
 

 Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον 
τοµέα των ιδιωτικών δικτύων και 
τερµατικού εξοπλισµού. 

Emporion 
Plaza Ltd 

100  -  €939.731 
 

 Παροχή υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων ηλεκτρονικού 
εµπορίου και δηµιουργία 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων στο 
διαδίκτυο. 
 

Iris Gateway 
Satellite 
Services Ltd 
 

100  -  €2.164.297 
 

 Προσφορά υπηρεσιών 
δορυφορικής µετάδοσης 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων 
µεταξύ Ευρώπης και Ασίας.  

Cyta UK Ltd 100  -  €1.513.880 
Stg1.050.000 

 Παροχή σε συνεργασία µε τη CYTA 
HELLAS και την ΑΤΗΚ διασηµειακών 
διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες και 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Επίσης 
παροχή υπηρεσιών σταθ. τηλεφωνίας 
µέσω προεπιλογής φορέα στο ΗΒ. 
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CYTA  Global 
(HELLAS) 
A.E. 

1100  -  €923.976 
 

 Παροχή σε συνεργασία µε τη CYTA 
UK και την ΑΤΗΚ διασηµειακών 
διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες και 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς. 

CYTA  
Ελλάς ΑΕ 

91,25  €14.100.000  €27.418.377  Ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικής πρόσβασης στη 
γεωγραφική ζώνη του Υποέργου 5 
της ∆ράσης «Χρηµατοδότηση 
Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις 
Περιφέρειες της Ελλάδας» 

Cytasoft Ltd 100  -  -  Η εταιρεία δεν ενεργοποιήθηκε 
ακόµα.  Στις 2.9.2008 το Συµβούλιο 
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην 
διάλυση της εταιρείας αφού οι 
υπηρεσίες για τις οποίες 
δηµιουργήθηκε η Cytasoft, 
τυγχάνουν χειρισµού από την 
Υπηρεσία ως προϊόντα της ΑΤΗΚ. 

 
 
Συνδεδεµένες Εταιρείες: 
 
 

 Ποσοστό 
συµµετοχής

 Συνολικό ποσό 
επένδυσης 

  
Σκοπός  

 %     

Bestel Communications 
Ltd 

50  €224.588  Παροχή ολοκληρωµένων 
τηλεπικοινωνιακών λύσεων ψηλού 
επιπέδου και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς για δίκτυα σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας.  

Enternet Invest 19,98  €1.616.400 
 

 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
διαδικτύου και ψηφιακής τηλεόρασης 
µέσω διαδικτύου στην Ουγγαρία. 

 

Αναφέρονται τα οικονοµικά στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών, όπως 

παρουσιάζονται στις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2008. 

 

 

 

 

                                                 
1 Μία από τις 940.000 µετοχές της εταιρείας καταχωρίστηκε στο όνοµα του πρώην Ανώτατου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της Αρχής. Γίνονται διευθετήσεις για µεταβίβασή της στην Digimed. 
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Θυγατρική 
Εταιρεία 

Κύκλος 
Εργασιών 

Κέρδος/(Ζηµιά) 
πριν από τη 
φορολογία 

Πάγιο ενεργητικό 
και επενδύσεις 

Κεφάλαιο 
Επένδυσης 

Κεφαλαιουχική 
βάση 

 € € € € € 
Digimed 2101.337 3(4.253.604) 36.662.713 55.694.700 53.388.771 
4Cyta Ελλάς 814.799 (8.597.016) 22.652.280 29.100.000 22.331.166 
Iris 923.236 437.974 524.372 2.736.000 2.844.241 
Bestel 0 515.846 0 6446.915 431.543 
Emporiοn 166.826 (91.335) 23.447 940.500 111.653 
Cytacom 73.399.282 123.299 92.988 1.881.000 1.146.342 
Cyta UK 875.601  

(GBP 852.424) 
139.522 

(GBP 135.829) 
190.784  

(GBP 185.492)  
1.078.550  

(GBP 1.050.000)  
458.258  

(GBP 446.128)  
Cyta Global  482.776 235.991 258.624 940.000 1.090.432 

 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής για τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου των 

θυγατρικών εταιρειών γίνονται διάφορες ενέργειες και η Digimed συνεργάζεται µε 

οίκο ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και υποβάλλει εκθέσεις στην 

Επιτροπή Ελέγχου της Digimed.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed βάσει των 

εκθέσεων και των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε τον 

Απρίλιο 2009 όπως η Digimed και οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζουν, σε 

τριµηνιαία βάση, τα οικονοµικά και άλλα αποτελέσµατά τους, καθώς επίσης 

έκθεση πεπραγµένων και αποκλίσεων από το επιχειρηµατικό πλάνο και όπου 

κρίνεται αναγκαίο να γίνεται αναθεώρηση στόχων και προϋπολογισµών.  Στο 

τέλος κάθε χρόνου να γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων των θυγατρικών 

εταιρειών στο Συµβούλιο της Αρχής, η οποία να περιλαµβάνει σύγκριση των 

πραγµατικών αποτελεσµάτων και του προϋπολογισµού του έτους και παρουσίαση 

των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της κάθε εταιρείας. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι µε τη νέα δοµή της Αρχής δηµιουργήθηκε η 

∆ιεύθυνση Συντονισµού Θυγατρικών Επενδύσεων και Στρατηγικών Συνεργασιών 

µε στόχο, µεταξύ άλλων, το συντονισµό των θυγατρικών εταιρειών µε κύριο 

ζητούµενο την υλοποίηση του στόχου για τον οποίο δηµιουργήθηκε κάθε 

θυγατρική, την αξιολόγηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα της πορείας και 

συνεισφοράς της κάθε µίας και την υποβολή εισηγήσεων για επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί. 

 

                                                 
2 Τα έσοδα αφορούν µόνο σε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές. 
3 Η ζηµιά προήλθε κυρίως από την συγχώνευση της θυγατρικής Actel µε την Enternet Invest. 
4 Τα στοιχεία της εταιρείας αφορούν την περίοδο 26.1.2007-31.12.2008 
5 Το κέρδος οφείλεται στα έσοδα από τόκους 
6  Επένδυση Digimed €223.458 σε ποσοστό συµµετοχής 50%. 
7 Περιλαµβάνει ποσό €420.280 το οποίο αφορά το οικονοµικό όφελος της Αρχής από πωλήσεις της 
Cytacom την περίοδο 2001-2007 
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19. Θυγατρική Εταιρεία CYTA UK 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000.  Στις 31.12.2008 το µετοχικό της κεφάλαιο ήταν 

GBP1.050.000. 

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να χρησιµοποιείται ως νοµικό όχηµα για 

τον τερµατισµό χωρητικότητας που διαθέτει η Αρχή σε υποθαλάσσιο καλωδιακό 

σύστηµα προς το Ηνωµένο Βασίλειο, για τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της Αρχής και 

για µεταπώληση σε εξωτερικούς πελάτες.   

Από το 2005 η εταιρεία δραστηριοποιείται στη λιανική τηλεπικοινωνιακή αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου µε ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης 

παροικίας.  Το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο προνοούσε ότι η παροχή των προϊόντων 

τηλεφωνίας θα εξελισσόταν κερδοφόρα µετά το 3ο έτος λειτουργίας, νοούµενου ότι η 

εταιρεία θα εξασφάλιζε 55.000 πελάτες.  Αυτό όµως δεν επιτεύχθηκε και παρά τις 

εναλλακτικές µεθόδους πωλήσεων που εφαρµόστηκαν και την αναθεώρηση των 

τιµών των προϊόντων, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικά, ο αριθµός των 

πελατών παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο 

επιχειρησιακό σχέδιο µε βάση τους σηµερινούς ρυθµούς προσέλκυσης πελατών, τα 

έσοδα θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα στο τέλος του 2016. 

Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Digimed Communications Ltd ενέκρινε το Φεβρουάριο 2007 την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά GBP300.000, ενώ τον ∆εκέµβριο του 2007, όταν και πάλι η 

εταιρεία αντιµετώπιζε πρόβληµα ρευστότητας, ενέκρινε την καταβολή ποσού 

€800.000, ως αντιστάθµισµα για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της Αρχής που 

εξυπηρετούνται µέσω της εταιρείας όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης ζηµιών κατά τα 

επόµενα έτη και µη κάλυψης της επένδυσης για διείσδυση στην λιανική αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου. 

Αναφέρεται ότι, στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου που διεξήχθηκε το 2006 από 

εξωτερικούς συµβούλους, έγινε εισήγηση στην Digimed, όπως καλέσει τις θυγατρικές 

εταιρείες να παρουσιάζουν σε µηνιαία/τριµηνιαία βάση τα αποτελέσµατα τους καθώς και 

έκθεση πεπραγµένων και αποκλίσεων από το επιχειρηµατικό πλάνο. Παρόλο που το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed αποφάσισε την θεσµοθέτηση και υποβολή τριµηνιαίας 

αναφοράς προόδου στην ιθύνουσα εταιρεία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων ανά 
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εξαµηνία, αρχής γενόµενης τον Ιούνιο 2007, εντούτοις τον Νοέµβριο 2008 η εταιρεία 

έκρινε ότι η υποβολή ετήσιων λογαριασµών και ενηµερωτικού σηµειώµατος αποτελούν 

επαρκή ενηµέρωση για την ιθύνουσα. 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες από οίκο του Ηνωµένου Βασιλείου προς την 
CYTA UK. 

Στις 20/1/2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει 

απευθείας στον πιο πάνω οίκο διάφορες υπηρεσίες αναφορικά µε την λειτουργία 

της εταιρείας.  Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον οίκο περιλαµβάνουν: 

• Ελεγκτικές υπηρεσίες 

• Λογιστικές υπηρεσίες 

• Τήρηση µισθοδοσίας και διαχείριση θεµάτων που αφορούν υπαλλήλους της 

εταιρείας 

• Φορολογικές υπηρεσίες 

• Γραµµατειακές υπηρεσίες και παροχή εγγεγραµµένου γραφείου εταιρείας 

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες Ad-hoc (όπως παροχή βοήθειας στην ανεύρεση 

και διαχείριση συµβούλου για την ανάπτυξη πελατειακής βάσης δεδοµένων) 

• Υπηρεσίες συν-Γραµµατέα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η συνολική αµοιβή του οίκου για την παροχή υπηρεσιών που αφορούσαν τα έτη 

2004-2006 ανέρχονται σε GBP179.380.  Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών για 

το έτος 2007 και το 2008 έχει γίνει συµφωνία µε τον οίκο όπως για το σύνολο των 

υπηρεσιών που θα προσφερθούν καταβληθεί πάγιο ποσό GBP36.000 ανά έτος. 

Όπως ανάφερα και στην έκθεση µου για τις οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής για 

το 2007, η εµπλοκή του οίκου σε πολλαπλές υπηρεσίες της εταιρείας εµπερικλείει 

κίνδυνο υποβιβασµού της ανεξαρτησίας του. 

20. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Ελλάς ΑΕ. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, στις 12.3.2007 υπογράφηκε 

σύµβαση µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Cyta Ελλάς ΑΕ και της Eλληνικής εταιρείας 

µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» για την ανάληψη και την εκτέλεση 

του έργου «Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στη γεωγραφική ζώνη του 
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Υποέργου 5 της ∆ράσης «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας». 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2008 είναι €29,1 εκ. (2007: €15 εκ.), το οποίο 

ανήκει κατά 91,25% στην Digimed Communications Ltd και κατά 8,75% στην Αρχή. 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, η εταιρεία εργοδοτεί 205 υπαλλήλους και έχει 

προβεί σε πάγιες επενδύσεις ύψους €25 εκ. µέχρι την 31.12.2008, ενώ το όλο 

έργο αναµένεται να κοστίσει περίπου €50 εκ. (€29,1 εκ. από το αρχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας, €16,6 εκ. από επιδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας και το 

υπόλοιπο από έσοδα της εταιρείας).  

Λόγω καθυστέρησης στην είσπραξη της επιδότησης από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, καθώς και του γεγονότος ότι η εταιρεία προέβηκε σε κατασκευή 

πρόσθετου ιδιόκτητου δικτύου το οποίο δεν προβλεπόταν στο αρχικό 

επιχειρησιακό σχέδιο, έχει προκύψει ανάγκη περαιτέρω χρηµατοδότησης και στις 

27.1.2009 η Digimed Communications αποφάσισε την προσωρινή χρηµατοδότηση 

της εταιρείας µε ποσό €5 εκ. 

Αναφέρεται ότι η εταιρεία άρχισε την εµπορική της δραστηριοποίηση τον 

Οκτώβριο 2008 και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα της όσο αφορά την 

προσέλκυση πελατών κρίνονται ικανοποιητικά αφού ο αριθµός των πελατών 

ξεπέρασε τις προσδοκίες και τους πρώτους 7 µήνες εµπορικής λειτουργίας έφτασε 

τους 22.883 ενώ το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο προέβλεπε 20.270 πελάτες τους 

πρώτους 11 µήνες. Λόγω της θετικής πορείας των πωλήσεων, η εταιρεία κάλυψε 

τη µέγιστη διαθέσιµη επιδότηση που αφορά τον Άξονα ΙΙ (Τόνωση της ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών) και γι’ αυτό διεκδικεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας 

επιπρόσθετη επιδότηση ύψους €10 εκ. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, η 

Σύµβαση έπρεπε να ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.10.2008 αλλά η Κοινωνία της 

Πληροφορίας έχει δώσει παράταση σε όλες τις εταιρείες που ανάλαβαν έργα στην 

περιφέρεια της Ελλάδας µέχρι τις 30.4.2009.   

Πέραν τούτου, η εταιρεία µελετά την πανελλαδική δραστηριοποίησή της, σύµφωνα µε 

την οποία προβλέπεται χρηµατοδότηση της τάξης των €101 εκ. περιλαµβανοµένου 

και του Υποέργου 5 που αναφέρεται πιο πάνω.  Αναφέρεται ότι τα χρηµατικά 

διαθέσιµα της Digimed Communications Ltd, δεν θα επαρκέσουν για µια τέτοια 
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επένδυση. Για το σκοπό αυτό, έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €70 εκ. στον 

Προϋπολογισµό της Αρχής για το 2009. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι ο τοµέας των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι συνεχώς µεταβαλλόµενος, η εταιρεία ανάθεσε σε 

ιδιωτική εταιρεία της Ελλάδας την επικαιροποίηση του επιχειρηµατικού της σχεδίου 

στο οποίο θα λαµβάνει υπόψη και την παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

21. Actel Telecommunication Ltd 

Η εταιρεία άρχισε την λειτουργία της στην Ουγγαρία το 2005 µε µέτοχους την 

Digimed Communications Ltd µε ποσοστό 90% και την Ουγγρική εταιρεία Anotel 

µε ποσοστό 10%.   

Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο, η εταιρεία θα αποκτούσε το 2007 τη 

δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς πρόσθετη επένδυση.  Εντούτοις αυτό δεν 

επιτεύχθηκε και η Digimed Communications Ltd κατέβαλε υπό µορφή δανεισµού 

προς την εταιρεία κατά το 2007 και 2008 ποσό ύψους €1.894.321 για κάλυψη των 

λειτουργικών της εξόδων.   

Λόγω της µη ικανοποιητικής πορείας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Digimed αποφάσισε τη διενέργεια µελέτης βιωσιµότητας από εξωτερικούς συµβούλους 

που γνωρίζουν καλά την Ουγγρική αγορά.  Η µελέτη έδειξε ότι η Ουγγρική οικονοµία 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ιδανικό περιβάλλον για άµεση αλλοδαπή επένδυση και µε 

τα ισχύοντα επιχειρηµατικά δεδοµένα η εταιρεία δεν θα γίνει κερδοφόρα.    

Επιπλέον, οµάδα εργασίας της Αρχής που διεξήγαγε επί τόπου έρευνα διαπίστωσε την 

ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στον τρόπο λειτουργίας και διεύθυνσης της εταιρείας.   

Μετά τις πιο πάνω έρευνες, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed διαπίστωσε ότι δεν 

ερευνήθηκε ορθά η Ουγγρική τηλεπικοινωνιακή αγορά και η όλη επένδυση 

παρουσιάστηκε ως ένα µικρό από οικονοµικής πλευράς και µε πολλές προοπτικές έργο, 

αλλά η πραγµατικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Επίσης, διαπιστώθηκαν µια 

σειρά προβληµάτων και αδυναµιών που προέκυψαν από την λειτουργία της εταιρείας, τα 

κυριότερα από τα οποία ήταν: 

• Η εταιρεία δεν αντέδρασε έγκαιρα στην επίλυση των προβληµάτων και όταν 

αντέδρασε φάνηκε ότι το κόστος απεµπλοκής της θα ήταν πολύ ψηλό. 

• Η διεύθυνση της εταιρείας είχε εντελώς διαφορετικά συµφέροντα από τον 

ιδιοκτήτη της εταιρείας (Digimed), αφού ακόµα και η ζηµιογόνα λειτουργία της 
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εταιρείας πρόσφερε στη διεύθυνση ένα προσοδοφόρο επάγγελµα και µια 

κοινωνική αναγνώριση. 

• Η επιλογή των στελεχών της εταιρείας και του νοµικού συµβούλου έγιναν από 

τον Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας µε αποτέλεσµα ο ίδιος να είναι το µοναδικό 

σηµείο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία. 

• Απουσία πρόνοιας αντιµετώπισης της περίπτωσης που η επένδυση δεν θα 

πετύχαινε µε αποτέλεσµα την συνοµολόγηση µακροχρόνιων συµβολαίων 

χωρίς προοπτικές διακοπής. 

Κατά το 2008 η Actel Telecommunication Ltd συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία 

Enternet Invest. Από την συγχώνευση, η Digimed απέκτησε 49.220 µετοχές 

(19,98%) του κεφαλαίου της Enternet Invest µε δικαίωµα αγοράς επιπλέον 0,25% 

του κεφαλαίου στην ονοµαστική τους αξία και δικαίωµα πώλησης των µετοχών 

(put-option) διάρκειας 5 ετών προς €6,71/µετοχή, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε 

δάνειο προς την Digimed ύψους €910.000. 

Το αποτέλεσµα της επένδυσης στην Actel και της µετέπειτα συγχώνευσης µε την 

Enternet Invest είναι η Digimed και κατ’ επέκταση η Αρχή να υποστεί οικονοµική 

απώλεια ύψους €4,76 εκ. Αν ληφθούν υπόψη και τα έξοδα που κατέβαλε η Digimed εκ 

µέρους της Actel τα οποία αφορούν ενοίκια, έξοδα ταξιδιών, αµοιβές Συµβούλων και 

αµοιβές των νοµικών Συµβούλων στην Ουγγαρία, συνολικού ύψους €531.000, τότε η 

οικονοµική απώλεια από την επένδυση στην Actel ανέρχεται σε €5,29 εκ. 

Σηµειώνεται ότι η Enternet Invest έχει σχεδιάσει πρόγραµµα επέκτασης στην Ουγγαρία 

µέσω εξαγορών. ∆εδοµένων των εµπειριών του παρελθόντος που αναφέρονται πιο 

πάνω και έχοντας υπόψη την παγκόσµια οικονοµική κρίση, εξέφρασα την άποψη ότι  

θα πρέπει να µελετηθούν εις βάθος οι προοπτικές των προτιθέµενων εξαγορών πριν 

την καταβολή επιπρόσθετων ποσών από την Digimed. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι όλες οι προτεινόµενες επενδύσεις τίθενται 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Digimed και το Συµβούλιο θα λάβει τις 

αποφάσεις του έχοντας υπόψη τόσο τις εµπειρίες στην Ουγγρική αγορά 

τηλεπικοινωνιών όσο και την παγκόσµια οικονοµική κρίση. 
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22. ∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3ης Γενιάς. 

Η εισαγωγή δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3ης Γενιάς θεωρήθηκε στρατηγική ενέργεια 

για την Αρχή για την προσφορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας µε ψηλές ταχύτητες. 

Η πρώτη φάση του δικτύου η οποία περιλάµβανε 50 Σταθµούς Βάσης υλοποιήθηκε 

το 2004 µε δαπάνη που αναλήφθηκε από τους δύο προµηθευτές που επιλέγηκαν 

µε κλειστό διαγωνισµό λόγω της ανάγκης για επίσπευση της εισαγωγής της 

τεχνολογίας.  Για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του δικτύου η οποία 

ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006 δαπανήθηκε, περίπου, ποσό £35 εκ. για την 

προµήθεια 200 Σταθµών Βάσης και εξασφαλίστηκαν υπηρεσίες λειτουργίας και 

συντήρησης µε δαπάνη £7,6 εκ.  Για την επέκταση/βελτίωση της κάλυψης του 

∆ικτύου και την αναβάθµιση των τεχνικών δυνατοτήτων για προσφορά ψηλότερων 

ταχυτήτων συνάφθηκαν το 2008 τριετείς συµβάσεις (Συµβόλαιο ΜΜ 30/2008) µε 

τους υφιστάµενους προµηθευτές ύψους µέχρι €20 εκ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης, το ∆ίκτυο 

3ης Γενιάς εξυπηρετεί το 19% περίπου της συνολικής τηλεφωνικής κίνησης και ο 

αριθµός των συνδεδεµένων συσκευών στο ∆ίκτυο υπολογίζεται στις 65000. Το 

∆ίκτυο καλύπτει γεωγραφικά το 50% περίπου της Κύπρου (αστικές, ηµιαστικές, 

τουριστικές περιοχές). Η Υπηρεσία αναµένει ότι η κίνηση που µεταφέρεται από το 

∆ίκτυο 3ης Γενιάς θα αυξηθεί µεσοπρόθεσµα λόγω της αύξησης των κινητών 

συσκευών που υποστηρίζουν και τεχνολογία 3ης Γενιάς και της αύξησης της 

ζήτησης για υπηρεσίες δεδοµένων. 

Στο παρόν στάδιο δεν µπορεί να γίνει αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης 

στο ∆ίκτυο 3ης Γενιάς, λόγω του ότι δεν γίνεται διαχωρισµός των εσόδων µεταξύ 

του ∆ικτύου 3ης Γενιάς και του ∆ικτύου GSM.  Οι ενδείξεις όµως είναι ότι το ∆ίκτυο  

3ης Γενιάς δεν είναι προσοδοφόρο λόγω του ότι το κόστος υποδοµής είναι ψηλό, οι 

συσκευές που λειτουργούν µε τεχνολογία 3ης Γενιάς είναι ακριβές και η κάλυψη 

είναι περιορισµένη.  Επίσης, τα τέλη για τις υπηρεσίες του ∆ικτύου 3ης Γενιάς είναι 

ψηλά, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει µεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές.  

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς της Αρχής, τα έσοδα 

από την υπηρεσία video calls κατά το 2008 ήταν πολύ περιορισµένα (€75.638). 

Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρχής, η µη επένδυση σε δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας 3ης Γενιάς δεν είναι επιλογή για οποιονδήποτε πάροχο κινητής 
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τηλεφωνίας σε συνθήκες ανταγωνισµού, διότι θα οδηγούσε σε εικόνα τεχνολογικής 

υστέρησης έναντι των ανταγωνιστών που θα ισοδυναµούσε µε εµπορική 

αυτοκτονία.  Εξάλλου, το δίκτυο 3ης Γενιάς αποτελεί τη βάση για κινητές ευρυζωνικές 

υπηρεσίες µε τεράστιες προοπτικές. 

23. Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες. 

Οι Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν την υπηρεσία DSL-Access (i-choice) 

και την υπηρεσία Cytavision (Mi-Vision).  Η υπηρεσία DSL-Access προσφέρεται 

µέσω του δικτύου DSL και προσφέρει υπηρεσίες γρήγορου διαδικτύου, βίντεο και 

προγραµµάτων κατά ζήτηση και άλλων διαδραστικών υπηρεσιών µε τη χρήση 

πολυµέσων.  Ο αριθµός των πελατών/συνδροµητών στις 31.12.2008, ήταν 115.629.  

Με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 2008 (δεν υπάρχουν τα πραγµατικά 

στοιχεία για τα έξοδα της υπηρεσίας) η υπηρεσία DSL-Access παρουσιάζει 

πλεόνασµα €2,2 εκ.  

Η υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή µετάδοση εικόνας και ήχου µέσω της 

τηλεφωνικής γραµµής.  Η υπηρεσία αρχικά λειτούργησε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 

2002 και εισήχθηκε εµπορικά το Σεπτέµβριο του 2004 και για την αγορά του 

αναγκαίου εξοπλισµού δαπανήθηκε ποσό €10,6 εκ. Ο αριθµός των συνδροµητών 

στις 31.12.2008 ήταν 3.438. Σύµφωνα µε τη µελέτη βιωσιµότητας που ετοιµάστηκε το 

2002 ο συνολικός αριθµός των συνδροµητών της Cytavision στο τέλος του τέταρτου 

έτους εµπορικής λειτουργίας θα έπρεπε να είναι 8.250.  Ο αριθµός των συνδροµητών 

οι οποίοι είναι και συνδροµητές στην DSL Access ήταν 24.750, ενώ σύµφωνα µε τη 

µελέτη βιωσιµότητας αναµένετο να φθάσει στους 26.500.  Η υπηρεσία παρουσιάζει 

έλλειµµα τα τελευταία τρία έτη. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στην Ανασκόπηση Κατάστασης και Προοπτικών της 

υπηρεσίας Cytavision, η οποία ετοιµάστηκε από την αρµόδια Υπηρεσία και 

υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Νοέµβριο 2008, επισηµαίνονται 

αδυναµίες όσον αφορά στην παρουσίαση και προώθηση του περιεχοµένου και 

εξάγονται/καταγράφονται συµπεράσµατα που προκύπτουν σχετικά µε τον αριθµό 

πελατών, το ψηλό κόστος της υπηρεσίας, τη στελέχωση, καθώς και τα 

περιορισµένα µέσα για ολοκληρωµένη τεχνική παρακολούθηση της υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής η αξιολόγηση των ευρυφασµατικών 

υπηρεσιών δεν πρέπει να γίνεται µεµονωµένα, αλλά να εντάσσεται στο ευρύτερο 
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πλαίσιο στρατηγικής της Αρχής για διαφύλαξη των τεράστιων επενδύσεών της σε 

σταθερά δίκτυα, συγκράτηση του µοναδιαίου κόστους σταθερών γραµµών, συνεχή 

προσθήκη αξίας στους καταναλωτές και διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων τοµέων 

της οικονοµίας και της κοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 

µάθηση, ηλεκτρονικό εµπόριο, κοινωνική δικτύωση, κ.λπ.). 

24. Προσδιορισµός ∆εικτών Ποιότητας και Επιδόσεων για Παροχή 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Σύµφωνα µε το περί Καθορισµού της Ποιότητας παροχής των Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π. 74/2005) Οργανισµοί που 

παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, υποχρεούνται να µετρούν και να 

ανταποκρίνονται στους δείκτες ποιότητας που καθορίζονται στο ∆ιάταγµα .  Οι 

Οργανισµοί υποχρεούνται να συλλέγουν και να διατηρούν ακριβείς, συγκρίσιµες 

και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών τους και 

ιδιαίτερα την απόδοσή τους ως προς τους δείκτες ποιότητας παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ενηµερωµένες σε 

τριµηνιαία βάση και να µεταβιβάζονται στον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων.  

Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διεξήχθησαν κατά το 2008 

φαίνεται ότι οι εν λόγω δείκτες ανταποκρίνονται στους στόχους επίδοσης 

σύµφωνα µε το σχετικό ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.   

Ωστόσο όσον αφορά στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών µέσω σύντοµου 

κωδικού 132 (δεν περιλαµβάνεται στους δείκτες που καθορίζονται στο ∆ιάταγµα) 

από τα στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται από την αρµόδια Υπηρεσία, 

φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση στο χρόνο ανταπόκρισης κλήσεων.  

25. ∆ίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

(α) Εγκατάσταση Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.  Όπως ανέφερα και 

σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η Αρχή, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο αρ. 112(Ι)/2004, 

πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε οποιαδήποτε ακίνητη 

ιδιοκτησία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα και άδειες 

έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 
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H Αρχή συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εξασφάλιση πολεοδοµικών και 

οικοδοµικών αδειών από τις Αρµόδιες Αρχές, που απαιτούνται για την εγκατάσταση 

Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, µε αποτέλεσµα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας, µε επιπτώσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας.  

Αυτό οφείλεται στην µη ολοκλήρωση της χωροθετικής πολιτικής σταθµών 

ραδιοεπικοινωνίας, παρόλο που το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 14.12.2005 το 

πλαίσιο πολιτικής και διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών 

ραδιοεπικοινωνίας µε δυνατότητα εκποµπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που 

θα διέπουν την αδειοδότηση των σταθµών και παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών 

προχώρησε σε κανονιστικές ρυθµίσεις.  

Η Αρχή για να προχωρήσει στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προχωρεί σε 

εγκαταστάσεις σταθµών µετά την κατάθεση της απαιτούµενης αίτησης για πολεοδοµική 

και/ή οικοδοµική άδεια, ενώ έχει σκοπό να καταθέσει αιτήσεις για όλους τους σταθµούς του 

δικτύου της, ακόµα και για σταθµούς που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα µε βάση τον 

περί Τηλεγράφων Νόµο. Από το 2004 για τους περίπου 480 σταθµούς που είναι 

εγκατεστηµένοι, υποβλήθηκαν 155 αιτήσεις για οικοδοµική άδεια, από τις οποίες 35 

εγκρίθηκαν και 6 απορρίφθηκαν, και 99 αιτήσεις για πολεοδοµική άδεια, από τις οποίες 30 

εγκρίθηκαν και 17 απορρίφθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεµούν. 

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια €35.382 ετησίως σε ιδιοκτήτες γης/κτιρίων για 

εγκατάσταση Σταθµών Βάσης, χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση των ενοικιασµένων 

χώρων από την Αρχή µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου. 

(β) Μετρήσεις Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.  Με βάση την 

υφιστάµενη νοµοθεσία, η Αρχή υποχρεούται όπως διεξάγει µετρήσεις των 

επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις εκποµπές 

κάθε σταθµού κάθε 6 µήνες και να υποβάλλει τα αποτελέσµατα στο Υπουργείο 

Συγκοινωνιών & Έργων. 

Η Αρχή έχει συµµορφωθεί µε την πιο πάνω υποχρέωση και για το 2008 οι µετρήσεις 

έγιναν από προσωπικό της Αρχής και έχουν κοστίσει περίπου €150.000.  Σε όλες τις 

µετρήσεις που έχουν διεξαχθεί τα επίπεδα των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων είναι πιο 

χαµηλά από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που θέτει η Κυπριακή Νοµοθεσία και η σχετική 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Αρχή υποβάλλει τις εκθέσεις αυτών των 

µετρήσεων στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το 2008 ανακοινώθηκε από το 
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Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ότι σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου 

θα αναρτήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του κάθε 

Σταθµού Βάσης για καλύτερη ενηµέρωση του κοινού. Αυτό αναµένεται να συµβάλει 

στην µείωση των αντιδράσεων για την τοποθέτηση των κεραιών και των σταθµών 

βάσης οι οποίες εµµέσως επηρεάζουν δυσµενώς την ανάπτυξη του δικτύου.  

26. ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης. 

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήµισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής το 

2008 ανήλθαν σε €10,07εκ., σε σύγκριση µε €7,9 εκ. το 2007 (αύξηση 27,83%). Οι 

αντίστοιχες δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 
 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγµατικές 

δαπάνες  
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  € €  € 
2006 
2007 
2008 

 7.688.706 
7.688.706 

10.088.706 

 8.506.600 
7.880.651 

10.073.917 

 (3.131.221) 
(625.949) 

2.193.266 
 

Η αρχική πρόνοια στον Προϋπολογισµό ήταν €7,7 εκ. και αυξήθηκε στα €10,08 εκ. µε 

Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό. Η ανάγκη για αύξηση της πρόνοιας προέκυψε από την 

εκστρατεία προώθησης και προβολής της ανανεωµένης εταιρικής ταυτότητας της Αρχής. 

Από το ποσό των €10,08εκ., ποσό €3,3 εκ. αφορά σε πληρωµές στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, ποσό €6,2εκ. αφορά άµεση διαφήµιση και ποσό €0,5εκ. αφορά  έµµεση 

διαφήµιση (τα αντίστοιχα ποσά το 2007 ήταν €2,7 εκ., €4,7 εκ. και €0,4 εκ.). 

Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2009 έγινε προπληρωµή €563.250 από το κονδύλι της 

∆ιαφήµισης και άµεσης προώθησης προς συγκεκριµένο Συγκρότηµα µετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αρ. συν. 4/2009) η οποία λήφθηκε έναντι 

πρόσθετων αντισταθµιστικών, κυρίως εκπτώσεων, και µε βάση την κυβερνητική πολιτική 

για τόνωση της οικονοµίας του τόπου σε µια περίοδο όπου η έλλειψη ρευστότητας είναι 

περιοριστικός παράγοντας για πολλές επιχειρήσεις. Η προπληρωµή έγινε έναντι 

ισόποσης τραπεζικής εγγύησης. 

27. Αποθήκες. 

(α) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης. Τα αποθέµατα υλικών 

λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2008 ήταν αξίας €3,80 εκ. σε σύγκριση µε 

€3,90 εκ. (£2,28εκ.) το 2007 (µείωση 2%). 
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Η µείωση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στην διαγραφή διαφηµιστικών εντύπων 

λόγω της αλλαγής του λογότυπου και στη διαγραφή πεπαλαιωµένων υλικών. 

Κατά την 31.12.2008 και 31.12.2007 δεν έγινε πρόβλεψη για διαγραφή 

πεπαλαιωµένων υλικών λόγω του ότι δεν είχαν ετοιµαστεί οι απαραίτητες εκθέσεις 

από τους διαχειριστές των υλικών που να δικαιολογούν την κήρυξη των υλικών ως 

πεπαλαιωµένα. 

Κατά το 2008 έγιναν διαγραφές υλικών ύψους €706.347 για τις οποίες δεν είχε 

γίνει πρόβλεψη κατά το 2007. 

(β) Αποθέµατα έργων υπό εκτέλεση.  Τα αποθέµατα υλικών για τα έργα υπό 

εκτέλεση τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό, στις 31.12.2008 ήταν 

αξίας €15,51εκ. σε σύγκριση µε €18,42εκ. (£10,78εκ.) το 2007 (µείωση 16%), 

όπως αναλύονται πιο κάτω: 
 

  2008  2007 
    €εκ.  €εκ. 
∆ίκτυο Μεταφοράς  0,94  0,80 
Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  3,69  4,74 
∆ίκτυα Πυρήνα  0,01  0,01 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,42  0,46 
Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  10,44  12,42 
  15,51  18,42 

 

Εισηγούµαι όπως αποθέµατα έργων υπό εκτέλεση που παραµένουν αναξιοποίητα 

µεταφέρονται στις αποθήκες λειτουργίας και συντήρησης. Σηµειώνεται ότι κατά την 

31.12.2008 αποθέµατα αξίας €1.395.686 βρίσκονταν στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

(γ) Αποθέµατα Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Στις 19.11.2007 

εγκαταστάθηκε νέο λογισµικό σύστηµα για τη διαχείριση πωλήσεων και αποθεµάτων 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης πελατών µε την 

ονοµασία ‘SEN’ (Singular Enterprise). Το σύστηµα είναι πλήρως ενοποιηµένο µε τις 

ταµειακές µηχανές. 

Παρατηρήθηκε ότι το νέο λογισµικό σύστηµα λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα από 

το λογισµικό πρόγραµµα των Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να είναι 

δύσκολη η συµφιλίωση και επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρίσεων των δύο 

συστηµάτων. Επίσης, ορισµένα υλικά είναι καταχωρισµένα στο λογισµικό SEN και στο 

λογισµικό σύστηµα διαχείρισης ∆ΑΚΑ.  Αναφέρεται ότι στις 31.12.2008 προέκυψε 
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διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων, ύψους €129.874, η οποία θα πρέπει να 

διερευνηθεί.  Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η χρήση διαφορετικών και αυτόνοµων 

συστηµάτων παρουσιάζει δυσκολίες και προβλήµατα στη συµφιλίωσή τους.  Τα 

συστήµατα θα πρέπει να ενηµερώνονται αυτόµατα και ηλεκτρονικά µεταξύ τους, χωρίς 

να χρειάζεται χωριστή καταχώριση σε κάθε σύστηµα.  

Επίσης παρατηρήθηκε ότι ορισµένα υλικά δεν είναι καταχωρισµένα ούτε στο SEN αλλά ούτε 

και στο ∆ΑΚΑ, αλλά τηρούνται καταστάσεις από τον υπεύθυνο λειτουργό σε µορφή Excel.  

Τα υλικά αυτά αφορούν σε συγκεκριµένο τύπο κινητού τηλεφώνου που πωλείται από τα 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία βρίσκονται στις κεντρικές αποθήκες, καθώς και 

προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν αλλά δεν παραλήφθηκαν από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Πελατών (φυλάσσονται στα υποστατικά των προµηθευτών).  Οι πιο πάνω κατηγορίες 

αποθεµάτων θα πρέπει να καταχωρίζονται στο λογισµικό σύστηµα SEN το οποίο 

αγοράστηκε για τον σκοπό αυτό, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η σωστή διαχείρισή τους. 

(δ) Πεπαλαιωµένα υλικά.  Παρατηρήθηκε ότι στις αποθήκες της Αρχής υπάρχουν 

αρκετά υλικά τα οποία είναι πεπαλαιωµένα. Αναφέρονται παραδείγµατα: 

• Υλικά που αγοράστηκαν από την εταιρεία U.T. Starcom (προσφορά 

ΑΤ31/2002) συνολικής αξίας €631.056 τα οποία έχουν καταστεί 

πεπαλαιωµένα και εξακολουθούν να βρίσκονται στην αποθήκη. 

• Αποδιαµορφωτές της υπηρεσίας i-choice συνολικής αξίας €446.087. 

Παρόλο που είναι σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση δεν χρησιµοποιούνται 

λόγω παραλαβής νέων αποδιαµορφωτών οι οποίοι παρέχουν την 

δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης. 

• Συστήµατα UPS συνολικής αξίας €157.775 τα οποία είναι προβληµατικά. 

(ε) Αναδιοργάνωση αποθηκών.  Τον Ιανουάριο 2008 µετά από διαγωνισµό 

εξασφαλίστηκαν υπηρεσίες συµβούλων οι οποίοι ανέλαβαν να µελετήσουν και να 

προτείνουν λύσεις για την αναδιοργάνωση των αποθηκών.  

Εισήγηση των συµβούλων, η οποία έγινε αποδεκτή από την Αρχή, είναι η 

κεντρικοποίηση όλων των ανοικτών και στεγασµένων χώρων στο ∆άλι και διατήρηση 

µιας κλειστής αποθήκης ανά επαρχία. Εν όψει της πιο πάνω απόφασης, 

αποφασίστηκε η ακύρωση του διαγωνισµού σχετικά µε την ανέγερση νέων 

αποθηκών και γραφείων της Αρχής στη βιοµηχανική περιοχή ∆αλίου και η 

αναδιοργάνωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.  
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(στ) Πυρασφάλεια κεντρικών αποθηκών. Από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

τα µέτρα πυρασφάλειας των αποθηκών δεν είναι ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα, στο 

χώρο αποθηκών υπάρχουν µόνο πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να 

υπάρχει σύστηµα πυρόσβεσης. 

28. Καταγγελίες εναντίον της Αρχής 

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην ΑΕ 3902, ηµεροµηνίας 4.12.2007, 

µε την οποία όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) 

εναντίον της Αρχής ακυρώθηκαν, λόγω του ότι κρίθηκε άκυρη η συγκρότηση της ΕΠΑ, 

αναµένεται ότι όλες οι καταγγελίες εναντίον της Αρχής θα επανεξεταστούν (15 

καταγγελίες από ανταγωνιστές και 4 αυτεπάγγελτες έρευνες της ΕΠΑ). 

Σύµφωνα µε το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής, οι καταγγελίες είναι αβάσιµες, χωρίς 

όµως η τελική έκβασή τους να µπορεί να προβλεφθεί. 

29. Παροχή καθολικής υπηρεσίας από την Αρχή.     

Η Αρχή, µε απόφαση του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (ΕΡΗΕΤ), έχει καθοριστεί από τις 12.4.2008 για ακόµα 3 χρόνια ως 

παροχέας καθολικής υπηρεσίας.  Καθολική υπηρεσία σηµαίνει ένα στοιχειώδες 

σύνολο υπηρεσιών µε συγκεκριµένη ποιότητα, διαθέσιµο σε κάθε χρήστη, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και σε προσιτή τιµή.     

Σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών Νόµο ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας, δύναται να υποβάλει γραπτό 

αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για να λάβει χρηµατοδότηση για το καθαρό κόστος το οποίο θα 

υποστεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.   

Η διαδικασία καθορισµού του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε 

τον ∆εκέµβριο 2008 και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Αρχής, αυτό ανέρχεται σε 

€7,1 εκ. ετησίως. Παρά το ότι το ποσό είναι σηµαντικό, η Αρχή δεν προτίθεται να υποβάλει 

αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για χρηµατοδότηση του κόστους Καθολικής Υπηρεσίας αφού κρίνει 

ότι πιθανόν να µην θεωρηθεί ως αθέµιτη επιβάρυνση και εποµένως να µην υπάρξει 

αποζηµίωση. Σηµειώνεται ότι ακόµα και στην περίπτωση χρηµατοδότησης του κόστους 

από τον ΕΡΗΕΤ, η Αρχή ως ο µεγαλύτερος παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα 

είναι και ο µεγαλύτερος εισφορέας στο ειδικό ταµείο που δύναται ο Επίτροπος να ιδρύσει 

για το σκοπό αυτό. 
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30. Αγωγή εναντίον της Αρχής. 

Όπως ανέφερα σε προηγούµενες εκθέσεις µου, στις 19.7.2004 υπογράφηκε 

µεταξύ της Αρχής και ξένης εταιρείας Μνηµόνιο Συναντίληψης για δοκιµαστική 

περίοδο τριών µηνών και µε σκοπό τη σύναψη τριετούς συµφωνίας για 

εξασφάλιση υπηρεσιών δορυφορικής εκποµπής και σύνδεσης µε το διαδίκτυο από 

τις εγκαταστάσεις της Αρχής στο δορυφορικό σταθµό. 

Στις 13.9.2004 η Αρχή διέκοψε τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εταιρεία, λόγω 

του ότι η τελευταία δεν προσκόµισε την απαιτούµενη τραπεζική εγγύηση και η 

συµφωνία δεν προχώρησε. 

Η εταιρεία κίνησε αγωγή (αρ. 81/2005) στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας 

εναντίον της Αρχής για ισχυριζόµενη παράβαση γραπτής συµφωνίας, απαιτώντας 

αποζηµιώσεις $14.292.007 για την υπολογιζόµενη απώλεια κερδών για την τριετή 

συµφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό $118.807 ως ειδικές 

αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που υπέστησαν. 

Σύµφωνα µε το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής η αγωγή είναι αβάσιµη.  Υποβλήθηκε 

ανταπαίτηση για οφειλές της εταιρείας προς την Αρχή ύψους $43.000 + ΦΠΑ για 

υπηρεσίες πριν τη διακοπή της συνεργασίας. 

31. Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής. 

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου ανέφερα ότι, προτού ληφθεί σχετική απόφαση για 

αναβάθµιση της αντισεισµικής προστασίας των Γραφείων, θα πρέπει να δοθεί 

έκθεση/απόψεις από τον αρχικό µελετητή του κτιρίου για την αντισεισµική στατική 

επάρκεια του κτιρίου και, δεδοµένης της µεγάλης δαπάνης που συνεπάγεται το έργο, 

εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα 

τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  Η έκθεση 

του µελετητή δόθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναφέρει ότι η σεισµική επάρκεια του 

κτιρίου είναι σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες κανονισµούς, και συγκεκριµένα το 

συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,08g.  Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, ο 

συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης είναι 0,10g.  Η πρόθεση της Αρχής είναι η 

αναβάθµιση του κτιρίου µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,25g. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ηµερ. 7.12.2004, αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και την ανακαίνιση 

διαφόρων χώρων (υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, µηχανολογικές και 
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ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αµφιθέατρο και είσοδο), µε αρχικό προϋπολογισµό 

£4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος δεσµεύτηκε στη Βουλή ότι το συνολικό ποσό δεν 

θα υπερβαίνει τα £6 εκ.  Σηµειώνεται ότι έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες για κατασκευή 

υπόγειου µηχανοστασίου και χώρου στάθµευσης, µε δαπάνες ύψους περίπου 

£984.000.  Για την αναβάθµιση του αµφιθεάτρου έχει κατακυρωθεί η προσφορά 

ΑΤ15/2007 έναντι £1.273.339 και βρίσκεται υπό εξέλιξη. 

Όπως πληροφορούµαι το έργο της αντισεισµικής ενίσχυσης των κτιρίων βρίσκεται 

στο στάδιο της ετοιµασίας όρων και προδιαγραφών για ζήτηση προσφορών. Η 

συνολική δαπάνη θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις πραγµατικές αυξήσεις 

των κόστων της οικοδοµικής βιοµηχανίας. 

32. Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας – Προσφυγή αρ. 1408/2008 

Με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. 1591, ηµερ. 8.12.1995, και το ∆ιάταγµα 

Απαλλοτρίωσης αρ. 339, ηµερ. 29.3.1996, η Αρχή απαλλοτρίωσε έναντι του 

ποσού των £285.000 την ακίνητη ιδιοκτησία µε αριθµό εγγραφής 1135 στην ενορία 

Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα, για την ανέγερση κτιρίων µε σκοπό την 

εγκατάσταση µηχανηµάτων για την ανάπτυξη και επέκταση των τηλεπικοινωνιών. 

Στις 25.4.1996 η απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία µεταβιβάστηκε επ΄ ονόµατι της Αρχής.  

Λόγω του ότι η ακίνητη ιδιοκτησία δεν χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο 

απαλλοτριώθηκε, οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν την προσφυγή αρ. 1408/2008, µε 

την οποία ζητούν από το ∆ικαστήριο να διατάξει την επιστροφή σε αυτούς της 

ιδιοκτησίας η οποία απαλλοτριώθηκε, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο 

έγινε η απαλλοτρίωση εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζει το άρθρο 23(5) του 

Συντάγµατος και το άρθρο 15(1) του περί Απαλλοτρίωσης Νόµου αρ. 15/1962. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι παρόλο που ήταν σε γνώση της Αρχής ότι η 

χρησιµοποίηση του κτήµατος που απαλλοτριώθηκε έπρεπε να γίνει το αργότερο 

µέσα σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία που η ιδιοκτησία περιήλθε στην 

απαλλοτριούσα αρχή, εντούτοις η αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας 

υποβλήθηκε στις 27.11.2000, δηλαδή µετά παρέλευση 4 χρόνων και 8 µηνών.  

Επίσης, αναφέρεται ότι παρόλο που η πολεοδοµική άδεια εκδόθηκε στις 

24.7.2001, η Αρχή προκήρυξε διαγωνισµό για την ανέγερση των κτιρίων στις 

30.9.2003 (2,2 χρόνια µετά την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας). 
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Ακολούθως, µε την απόφαση του Συµβουλίου αρ. 221/2004, ηµερ. 17.5.2004, 

ακυρώθηκαν όλες οι προσφορές για την ανέγερση του κτιρίου και στις 27.2.2006, 

η Αρχή αποφάσισε τον επανασχεδιασµό των κτιρίων και υποβολή αιτήσεων για 

νέες άδειες (πολεοδοµικής και οικοδοµικής) και προκήρυξη νέου διαγωνισµού. 

33. Εκκρεµή θέµατα. 

Τα πιο κάτω θέµατα, τα οποία έχουν εγερθεί σε προηγούµενες εκθέσεις µου, δεν 

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Επενδύσεις στο ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Στους λογαριασµούς του 

έτους 2000 έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης 

στο πιο πάνω δορυφορικό πρόγραµµα, η οποία έγινε µέσω της θυγατρικής εταιρείας 

Digimed Communications Ltd, λόγω του ότι το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε. 

Η Αρχή προχώρησε σε διαβουλεύσεις, µέσω της Digimed, µε τους συνεταίρους 

της στο πρόγραµµα για διεκδίκηση των δικαιωµάτων της βάσει της σχετικής 

συµφωνίας, οι οποίες όµως δεν καρποφόρησαν.  Η Αρχή ανέθεσε διαδοχικά σε 

δύο ∆ικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού τη λήψη µέτρων εναντίον των συνεταίρων 

της.  Το ύψος των δικηγορικών εξόδων ανήλθε σε £367.017. 

Το Μάρτιο του 2004 η εταιρεία EAST Ltd τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση µετά 

από αίτηση του εταίρου της Αρχής.  Μετά την πιο πάνω εξέλιξη αποφασίστηκε η 

προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρήθηκε η αγωγή 916/2005 στο 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας µε την οποία απαιτείται το ποσό των 

$13.626.000. 

H εταιρεία και άλλοι εναγόµενοι ζήτησαν τη διαγραφή της αγωγής της Αρχής, λόγω 

έλλειψης δικαιοδοσίας.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία 

να εκδικάσει την αγωγή εναντίον αριθµού των εναγοµένων.  Η Digimed εφεσίβαλε 

την απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε, χωρίς να εκδοθούν 
τίτλοι ιδιοκτησίας. Η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε τρεις περιπτώσεις:  

(i) Απαλλοτρίωση γης στην Τσάδα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού 

Κέντρου Τσάδας, όπου η Αρχή κατέβαλε το συνολικό ποσό των €18.517 

(£10.838).  
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(ii) Απαλλοτρίωση γης στo Παραλίµνι για την ανέγερση των νέων 

διοικητικών γραφείων Αµµοχώστου, όπου καταβλήθηκε µέχρι την 

ηµεροµηνία του ελέγχου το συνολικό ποσό των €300.855. 

(iii) Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού 

Κέντρου Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 

(£26.500) και εκκρεµεί υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000).  

(γ) Πειθαρχικοί Κανονισµοί.  Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις 

προσφυγές µε αρ. 502/87 και 584/87, η οποία εκδόθηκε στις 15.7.1988, οι 

Κανονισµοί που αφορούν στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν 

ως γενόµενοι καθ΄ υπέρβαση εξουσίας.  Έκτοτε ατόνησαν και περιέπεσαν σε 

αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισµού από το Συµβούλιο της 

Αρχής.  Το προσχέδιο των νέων Κανονισµών που ετοιµάστηκαν έτυχε 

νοµοτεχνικής επεξεργασίας το 2004 από το Γενικό Εισαγγελέα και στάληκε στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για προώθησή στο Υπουργικό Συµβούλιο και 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση πράγµα που µέχρι σήµερα δεν έγινε.  
 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής  
της ∆ηµοκρατίας  
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